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بررسی انتقادی دیوان خاقانی تصحیح علی عبدالرّسولی از نظر اوزان عروضی

نصراهلل امامي نعيم مراونه



چکیده
بررسی دیوان خاقانی به تصحیح علی عبدالرّسولی گویای آن است که تشخیص اوزان و بحور عروضی موارد قابل تأمّلی دارد
که ناشی از سهوهای مصحّح است .این کاستیها اگرچه در کنار رنج و دقت نظر آن استاد زندهیاد در تصحیح دیوان خاقانی
بس ناچیز مینماید ،در مسیر استفاده از این تصحیح ارزشمند که در شمار بهترین تصحیحهای دیوان خاقانی است ،خالی از
فایده نخواهد بود؛ در این نوشتار کاستیهای یادشده در دو بخش شامل  )1اشتباه در تشخیص وزن و بحر )2 ،اشتباه در
تشخیص زحافات با نگاهی انتقادی ،بررسی شده است.
کلیدواژهها :اوزان عروضی ،دیوان خاقانی ،علی عبدالرّسولی
مقدمه
دیوان خاقانی شروانی شامل تقریباً هفده هزار بیت 132 ،قصیده 11 ،ترکیببند 333،غزل 293،قطعه 053،بیت عربی و 333ربااعی
است .1این دیوان تا کنون ،چندین بار به شرح زیر تصحیح و چاپ شده است:
 .1تصحیح علی عبدالرسولی ،با  979صفحه در سال  2537شاهنشاهی ،نخستین تصحیح مشهور دیوان خاقاانی شاروانی در ایاران
است و همانطور که خود مصحّح در مقدمۀ کتاب بیان کرده است« ،قبل از وی یک بار در هندوساتان ایان دیاوان تصاحیح شاده
است که به صورت ناپسندی طبع شده و دارای معایب بیشماری است»
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 .2چاپی نامشخّص از نظر تصحیح ،از محمّد عباسی و فهرستهای هفتگانه حسین نخعی با  923صافحه ،در ساال  1331هجاری
شمسی است.
 .3دومین تصحیح کامل دیوان خاقانی پس از عبدالرسولی ،از ضیاءالدّین سجّادی با  1305صفحه در سال  1330هجری شمسای و
معتبرترین چاپ دیوان خاقانی در حال حاضر است.
 .0دیوان خاقانی شروانی (از روی نسخههای معتبر) ،در سال 1312هجری شمسی با  015صافحه منتشار شاده اسات کاه باهنظار
میرسد اساس کار تصحیح سجادی بوده است.
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 .5دیوانی با  1313صفحه از خاقانی که در سال 1313هجری شمسی ،انتشارات شهرام آن را در تهران منتشر کرد؛ هیچگونه
فهرستی ندارد و مصحّح آن نیز مشخص نیست.
 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 دانشجوی کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز (مسئول مكاتبات)
تاریخ وصول92/0/5 :

تاریخ پذیرش92/13/33:

nasemami@yahoo.com
maravenen@yahoo.com
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 .1دیوان خاقانی شروانی مطابق نسخه خطی  713هجری شمسی ،با  011صفحه از جهانگیر منصور در سال  1375هجری شمسی
با دو مقدمه ،یكی از جهانگیر منصور و دیگری از استاد فروزانفر که انتشارات نگاه آن را منتشر کرده است.
 .7دیوان دوجلدی خاقانی شروانی به تصحیح میرجاللالدّین کازّازی باا  1031صافحه در ساال  1375هجاری شمسای و چااپ
انتشارات مرکز است .باید ذکر شود که ایان چااپ از دیاوان خاقاانی در حقیقات استحساان و اجتهااد در ضاب هاای دو دیاوان
عبدالرّسولی و سجّادی است.
 . 0دیوان خاقانی شروانی با  1310صفحه در سال  1377هجری شمسی ،بدون فهرست و مقدمه و مشخص بودن مصاحّح توسا
انتشارات گلمر تهران است.
از تصحیحات یادشده ،فق تصحیح عبدالرسولی ،سجّادی و کزّازی ،معتبر و درخور اعتناست.
نقد و بررسی دیوان خاقانی چاپ علی عبدالرّسولی
دیوان خاقانی تصحیح عبدالرسولی ،شامل  100قصیده و  11ترکیببند ،ترجیعات 351 ،قطعه و قصااید کوچاک 012 ،غازل311 ،
رباعی و پنج قصیده عربی است .بدون شک ،تصحیح حاضر به دلیل اینكه نخستین تصحیح دیوان خاقانی در ایران است ،با وجاود
کاستیهایش ،اهمّیّت بسیاری دارد و برای استفاده پژوهشگران و دانشاجویان مفیاد اسات .باه رغام اهمّیّات و ارزش کاار اساتاد
عبدالرسولی که تالشی بزرگ و تحسینبرانگیز است ،این تصحیح از کاستیهایی فاحش به دور نیست؛ برای نمونه ،نبودن فهرستی
منظم از همه اشعار دیوان و آشفتگیهای ناشی از درآمیختگی قطعات و قصاید کوچک ،دستیابی به اشاعار و تشاخیص قالاب را
برای خواننده دشوار نمودهاست .از آن روی که هدف ما در این پژوهش صرفاً نقد تشخیص اوزان عروضی در این دیاوان توسّا
مصحّح محترم است ،از پرداختن به جنبههای دیگر خودداری میکنیم و به بررسی صاحت و ساقم اوزان عروضای در ایان مقالاه
میپردازیم.
پیشینۀ تحقیق
دربارۀ اوزان عروضی دیوان خاقانی پژوهشهای فراوانی صورت گرفتهاست که میتوان به مقااتت «تحلیال انتقاادی بار موسایقی
شعر خاقانی» از دکتر محسن ذوالفقاری« ،بهگزینی بحور عروضی پارسی و تازی در اشعار خاقانی و ویژگیهاای عروضای اشاعار
پارسی و تازی وی» از دکتر سیّداسعد شیخاحمدی« ،مروری بر وزن قصیدههای خاقانی» از دکتر اصغر اسمعیلی تازه کنادی اشااره
کرد؛ ولی تاکنون پژوهش و نقدی دربارۀ اوزان عروضی دیوان خاقانی به تصحیح عبدالرّسولی انجام نگرفتهاست؛ به عبارت دیگار،
مقاله حاضر نقد و بررسی دریافتهای استاد علی عبدالرسولی از اوزان عروضی دیوان خاقانی است.
بحث و بررسی
استاد علی عبدالرسولی ،برخی از قسمتهای دیوان خاقانی مانند قصااید و ترجیعاات را از نظار اوزان عروضای بررسای کارده و
قسمتهای دیگر دیوان شامل قصاید کوچک ،قطعات ،غزلیّات ،رباعیها و اشعار عربی را بررسی نكرده است .در طی بررسیهای
بهعملآمده از اوزان عروضی دیوان خاقانی 0به تصحیح عبدالرسولی ،بسیاری از آنها نادرست به نظر رسید که در ذیل خواهد آماد.
برای سهولت خوانش ،آنها را به چند گروه تقسیم کردهایم؛
 .1اشتباه در تشخیص وزن و بحر ،اشتباه در تشخیص وزن ،اشتباه در تشخیص وزن و زحافات
 .2اشتباه در تشخیص زحافات
 .1.1اشتباه در تشخیص وزن و بحر
 .1.1.1در صفحات  05و  02وزن «مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالت» را منسرح سالم نامیده است؛ ولی در صفحۀ  57با وجود
اینكه همان وزن را بهاشتباه برای قصیده با مطلع:
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راه نفساااام بسااااته شااااد از آه جگرتاااااب

کااو هاامنفساای تااا نفساای راناام از ایاان باااب
(عبدالرسولی)57 :1317 ،

ذکر کرده است ،زحافاتش را مطوی مجدوع نامیده است؛ در حالی که اصالً بحر منسرح نیست بلكه «هزج مثمن اخرب مكفوف
محذوف» است.
 .1.1.2قصیدۀ زیر با مطلع:
قلااام بخااات مااان شكساااته سااار اسااات

مااااوی در ساااار بااااه طااااالع هناااار اساااات
(عبدالرسولی)15 :1317 ،

را رمل مسدس مخبون (فاعالت مفاعلن فعلن) دانسته است؛ در حالیکه اوتً ،بحر خفیف است نه رمل؛ زیرا در بحر رمل ،زحاف
«مفاعلن» وجود ندارد؛ مفاعلن از زحافات بحور «هزج و رجز» است که به ترتیب در آن بحور «مقبوض» و «مخبون» نامیده
میشود و بحر خفیف از «فاعالتن مستفعلن فاعالتن» تشكیل میشود و این زحاف مفاعلن موجود در بیت مذکور ،از زحافات
رجز است که مخبون خوانده میشود؛ ثانیاً ،بحر رمل با فاعالت آغاز نمیشود؛ ثالثاً ،وزن صحیح آن «فاعالتن مفاعلن فعلن»،
«خفیف مسدس مخبون مقصور» است.
 .1.1.3قصیدهای با مطلع:
رستم و بهارام را باه هام چاه مصااف اسات

این دو خلف را باه هام چاه خشام و خاالف اسات
(عبدالرسولی)07 :1317 ،

را بحر خفیف دانسته است که صحیح بحر و وزن آن ،بحر «منسرح مثمن مطوی مكشوف منحور» و وزن «مفتعلن فاعالت مفتعلن
فع» است.
 .1.1.0قصیدهای با مطلع:
رهااروم مقصااد امكااان بااه خراسااان یااابم

تشاانه ام مشاارب احسااان بااه خراسااان یااابم
(عبدالرسولی)297 :1317 ،

را «رمل مثمن مخبون مقصور» (فعالتن فعالتن فعالتن فعالت) دانسته است؛ هر چندکه صورت صحیح آن:
«فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن» یعنی رمل مثمن مخبون اصلم است ،وزن قصیده بعدی با مطلع:
آن پیر ما کاه صابح لقاایی اسات خرار ناام

هاار صاابح بااوی چشاامۀ خراار آیاادش ز کااام
(عبدالرسولی)333 :1317 ،

را با گفتن« :ایراً در همان بحر» ،نیز در بحر «رمل» تشخیص دادهاست؛ حال آنکه قصیده مذکور در بحر «مرارع اخرب مكفوف
محذوف» و وزن آن« :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن» است نه رمل.
 .1.1.5قصیده:
خاااای سااایاه بااار سااار آب و هاااوای ری

دور از مجاااااااوران مكااااااارمنمااااااای ری
(عبدالرسولی)050 :1317 ،
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را بحر «مجتث مثمن مخبون مقصور» با وزن« :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالت» دانسته که صورت صحیح آن :بحر «مرارع مثمن
اخرب مكفوف محذوف» و وزن «مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن» است.
 .1.1.1قصیدۀ ذیل با مطلع:
دلسااوز مااا کاااه آتااش گویاساات قناااد او

آتااااش کااااه دیااااد دانااااه دلهااااا سااا ند او
(عبدالرسولی)371 :1317 ،

را بحر «مجتث مثمن مخبون محذوف» با وزن« :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن» مشخص کرده است که صحیح آن :بحر
«مرارع مثمن اخرب مكفوف محذوف» و وزن «مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن» است.
 .1.1.7نیز قصیدۀ ذیل با مطلع:
بااااای باااااا رخااااات جهاااااان مبیناااااام

بااااااااای دا غمااااااااات روان مبیناااااااااام
(عبدالرسولی)311 :1317 ،

را همانند قصیده قبل از آن (ص )313در «بحر متقارب مثمن مقصور» ذکر نموده؛ حال آنکه در بحر «هزج مسدس اخرب مقبوض
محذوف» و بر وزن مفعول مفاعلن فعولن است.
.1.1

اشتباه در تشخیص وزن

 .1.2.1درصفحه  ،010قصیده با مطلع:
ای در عجااام ساااالله اصااال کیاااان شاااده

وی در عاااارب زبیااااده اهاااال زمااااان شااااده
(عبدالرسولی)010 :1317 ،

بحر آن را که مرارع است ،صحیح ذکر کرده است ولی وزنش را بهاشتباه «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالت» دانسته که صحیح آن
«مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن» است.
 .1.2.2وزن قصیده ذیل با مطلع:
دلنااااواز ماااان بیمااااار شاااامایید همااااه

بهااار بیماااار ناااوازی باااه مااان آییاااد هماااه
(عبدالرسولی)017 :1317 ،

را «فعالتن فعالتن فعالتن فعالت» دانسته است؛ درحالیکه «فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن» یعنی رمل مثمن مخبون محذوف است
نه مقصور.
.1.1
.1.3.1

اشتباه در تشخیص وزن و زحافات
در صفحه  ،11قصیده با مطلع:
دل صید زلف اوست ،باه خاون در نكاوتر اسات

وان صااید کااان اوساات نگااونساار نكااوتر اساات
(عبدالرسولی)11 :1317 ،

را در بحر «مرارع مثمن مكفوف محذوف» و وزن «مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن» دانسته است؛ از آن روی که نخستین رکن آن
«مفعول» است ،میبایست «اخرب» را نیز ذکر میکرد و دیگر آنکه رکن آخر وزن آن «فاعالت» ،یعنی «مقصور» است نه «فاعلن».
 .1.3.2وزن و زحافات قصیده با مطلع:
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راحااااات از راه دل چناااااان برخاسااااات

کااااه دل اکنااااون ز بنااااد جااااان برخاساااات
(عبدالرسولی)71 :1317 ،

را «فاعالت مفاعلن فعلن» دانسته است؛ صورت صحیح وزن آن «فاعالتن مفاعلن فع تن» و در بحر «خفیف مخبون مقطوع مسبّغ»
است.
 .1.3.3در صفحات  313و  ،125قصاید زیر را با مطلعهای:
ماااارا صاااابحدم شاااااهد جااااان نمایااااد

دم عاشااااااق و بااااااوی پاکااااااان نمایااااااد
(عبدالرسولی)125 :1317 ،

بااااااه درد دلاااااام کاشاااااانایی نبیاااااانم

هااااااام از درد دل را دوامااااااای نبیااااااانم
(عبدالرسولی)313 :1317 ،

را «متقارب مثمن مقصور» یعنی فعولن فعولن فعولن فعول تشخیص دادهاست؛ حال آنکه فعولن فعولن فعولن فعولن ،یعنی
«متقارب مثمن سالم» هستند.
.1.3.0

در صفحه  ،151قصیده با مطلع:
صفتی است حسان او را کاه باه وهام در نیایاد

روشیساات عشااق او را کااه بااه گفاات باار نیایااد
(عبدالرسولی)151 :1317 ،

را «رمل مثمن مشكول مسبّغ» و بر وزن فعالتن فاعالتن فعالتن فاعلیان مشخص نموده بود ولی این قصیده «رمل مثمن مشكول»
و بر وزن فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن است.
 .1.3.5نیز قصیده با مطلع:
چااون آه عاشااق آمااد صاابح آتااشمعنباار

ساااایماب آتشااااین زد در بادبااااان اخراااار
(عبدالرسولی)107 :1317 ،

را «مرارع مثمن اخرب محذوف» و بر وزن مفعول فاعالتن مفعول فاعلن نامیدهاست؛ حال آنکه «مرارع مثمن اخرب» و مفعول
فاعالتن مفعول فاعالتن است.
.1

اشتباه در تشخیص زحافات
 .2.1در صفحات  2و  10قصاید با مطلعهای:
جوشاان صااورت رهااا کاان در صااف مااردان درآ

دل طلااب کااز دار ملااک دل تااوان شااد پادشااا
(عبدالرسولی)2 :1317 ،

نیسااات اقلااایم ساااخن را بهتااار از مااان پادشاااا

در جهااان ملااک سااخنراناای مساالّم شااد ماارا
(عبدالرسولی)10 :1317 ،

را «رمل مثمن مقصور» نامیده است؛ زحاف آخر آنها «محذوف» یعنی فاعلن است نه فاعالت.
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 .2.2در صفحات  ،09،33،7،0قصاید زیر با مطلعهای:
عاااروس عافیااات آنگاااه قباااول کااارد مااارا

کاااه عمااار بااایشبهاااا دادماااش باااه شااایربها
(عبدالرسولی)0 :1317 ،

سااریر فقاار تااو را سرکشااد بااه تاااج رضااا

تو سار باه جیاب هاوس درکشایده ،اینات خطاا
(عبدالرسولی)7 :1317 ،

مگاار بااه ساااحت گیتاای نمانااد بااوی وفااا

کاااه هااایچ اناااس نیاما اد ز هااایچ اناااس مااارا
(عبدالرسولی)33 :1317 ،

مرا ز هاتف همّات رساد باه گاوش خطااب

کااز ایااان روان طنینااای کاااه مااایرود دریااااب
(عبدالرسولی)09 :1317 ،

را «مجتث اخرب» گفته است؛ صورت صحیح آنها مجتث مخبون محذوف است.
 .2.3همچنین قصیده ترسامیه را با مطلع:
فلاااک کژروتااار اسااات از خااا ترساااا

ماااااارا دارد مسلساااااال راهااااااب آسااااااا
(عبدالرسولی)19 :1317 ،

بحر «هزج مسدس مقصور» دانستهاست؛ صحیح آن هزج مسدس محذوف است؛ یعنی :مفاعیلن مفاعیلن فعولن.
 .2.0زحافات قصیدهای با مطلع:
صاااابح اساااات کمااااانكش اختااااران را

آتااااااااااااااش زده آبپیكااااااااااااااران را
(عبدالرسولی)33 :1317 ،

را «هزج مسدس اخرب» تشخیص داده است و زحافات دیگر یعنی مقبوض و محذوف را ذکر نكردهاست.
 .2.5قصیده ذیل با مطلع:
دل روی ماااااااااراد از آن ندیدسااااااااات

کاااااز اهااااال دلااااای نشاااااان ندیدسااااات
(عبدالرسولی)77 :1317 ،

را «مفعول مفاعلن فعولن» دانسته است حال آنکه زحاف آخر آن «مفاعیل» است .بهعكس ،در صفحه  ،323قصیده با مطلع:
ضااااامان دار ساااااالمت شاااااد دل مااااان

کاااه دارالملاااک عزلااات سااااخت مساااكن
(عبدالرسولی)323 :1317 ،

را «هزج مسدس مكفوف محذوف» مشخص نموده که «هزج مسدس محذوف» است .یعنی برعكس قصیده قبلی ،زحاف آخر را
«مفاعیل» تشخیص دادهاست؛ درحالیکه در اینجا «فعولن» است.
 .2.1در صفحات  79و  77وزن قصاید با مطلعهای:

بررسی انتقادی دیوان خاقانی تصحیح علی عبدالرّسولی از نظر اوزان عروضی 7 /

ایاان پاارده کاااساامان جااالل آسااتان اوساات

ابریساات کااه آفتاااب شاارف در عنااان اوساات
(عبدالرسولی)77 :1317 ،

شهری باه فتناه شاد کاه فالنای ازآن ماسات

مااا عشااقباااز صااادن و او عشااقدان ماساات
(عبدالرسولی)79 :1317 ،

را «مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن» مشخص نموده است؛ زحاف آخر آنها «فاعالت» است ودر بحر «مرارع مثمن اخرب مكفوف

مقصور» هستند نه محذوف.
 .2.7در صفحه  ،117قصیده با مطلع:
بیااااادقی مااااادح شااااااه مااااایگویاااااد

کاااااوکبی وصاااااف مااااااه مااااایگویاااااد
(عبدالرسولی)117 :1317 ،

را در بحر «خفیف مخبون محذوب» که با توجه به زحاف آخر آن که «فع لن» است ،میبایست «مخبون محذوف» نامیده میشد.
 .2.0قصیدۀ ذیل با مطلع:
س انّت عشّااان چیساات باارگ عاادم ساااختن

گاااوهر دل را ز تاااف مجمااار غااام سااااختن
(عبدالرسولی)321 :1317 ،

را در بحر «منسرح مثمن مطوی مكفوف» تشخیص دادهاست که زحاف آخر «مكشوف» است.
 .2.9در صفحات  377و  319وزن قصاید با مطلعهای:
خرّمااای در جاااوهر عاااالم نخاااواهی یاااافتن

مردماااای در گااااوهر آدم نخااااواهی یااااافتن
(عبدالرسولی)319 :1317 ،

صبح خیازان باین باه صادر کعباه مهماان آماده

جااان عااالم دیااده و در عااالاام جااان آمااده
(عبدالرسولی)377 :1317 ،

را در بحر «رمل مثمن مقصور» دانسته است؛ صحیح آن« :رمل مثمن محذوف» یعنی :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن است نه فاعالتن
فاعالتن فاعالتن فاعالت.
نتیجه
همانگونه که گذشت ،استاد عبدالرّسولی از دیوان خاقانی ،تنها به بررسی وزنی قصاید پرداخته است و قسمتهای دیگر دیوان را ،که
شامل قصاید کوچک ،قطعات ،غزلیّات ،رباعیها و اشعار عربی است ،بررسی نكرده است .بررسی وزنی انجام شده از قصاید ،نشان
میدهد که عبدالرسولی در تشخیص اوزان عروضی بسیار شتابزده عمل کرده و این شتابزدگی منجر به اشتباهات فاحشی از جمله
اشتباه در تشخیص وزن و بحر ،اشتباه در تشخیص وزن ،اشتباه در تشخیص وزن و زحافات و اشتباه در تشخیص زحافات شده است.
بدیهی است که نقد حاضر ،بههیچ عنوان از شأن و مرتبۀ علمی و فرل تقدّم استاد عبدالرّسولی در نخستین تصحیح دیوان خاقانی در
ایران نمیکاهد و ارزش کار این بزرگوار بر اهل خرد و فرهیختگان پوشیده نیست.
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پینوشتها
 -1اساس کار در آمار مذکور چاپ دکتر سجادی است .تعداد قصاید در تصحیح کزّازی  132و در تصحیح عبدالرسولی  100قصیده
است.
 -2بنگرید به :دیوان خاقانی شروانی ،به تصحیح و تحشیه و تعلیقات علی عبدالرسولی ،چاپ اول ،چاپخانه سعادت ،تهران( :1317 :ج)
مقدمه.
 -3تنها روی جلد کتاب پس از ذکر نام دیوان عبارت «از روی نسخههای معتبر» قید شده و نامی از مصحّح یا مصحّحان نیامده است؛ نیز
در مقدمه از معرفی و نام نسخههای مذکور اثری نیست و تنها با استناد به منابع مقدمه و سبک کلی کتاب میتوان دریافت که اساس کار
تصحیح ضیاءالدّین سجّادی بوده است.
 -0شمارۀ صفحات ذکر شده برای ابیات خاقانی ،از روی دیوان خاقانی به تصحیح عبدالرّسولی ،انتشارات کتابخانه خیام ،چاپ 1317
هجری شمسی است.
منابع
 -1اسمعیلی تازهکندی ،اصغر (« .)1300مروری بر وزن قصیدههای خاقانی» مجموعه مقاتت برگزیده همایش خاقانیشناسی ،باه کوشاش
فاطمه مدرسی و محبوب طالعی ،ج  ،1چ  ،1ارومیّه ،جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیّه با همكاری دبیرخانه دایمی ادبیّات آذربایجان.
 -2اسعد ،شیخاحمدی (« .)1302بهگزینی بحور عروضی پارسی و تازی در اشعار خاقانی و ویژگیهای عروضای اشاعار پارسای و تاازی
وی» سبک آذربایجانی و سیر تاریخی آن در شعر فارسی ،به کوشش فاطمه مدرّسای و محباوب طاالعی ،چ  ،1تهاران ،مسسساه فرهنگای
ناشرات با همكاری دانشگاه ارومیّه ،صص022 :ا.011
 -3امامی ،نصراهلل ( .)1307ارمغان صبح ،چ  ،0تهران :جامی.
 -0خاقانی شروانی ( .)1311دیوان خاقانی ،به تصحیح علی عبدالرسولی ،تهران :زوّار.
 -5ااااااااااااااا ( .)1317دیوان خاقانی ،به تصحیح علی عبدالرسولی ،تهران :کتابخانه خیام.
 -1ااااااااااااااا ( .)1307دیوان خاقانی ،مصحح :ضیاءالدّین سجّادی ،تهران :زوّار.
 -7ااااااااااااااا ( .)1375دیوان خاقانی ،مصحح :میرجاللالدین کزّازی ،تهران :نشر مرکز.
 -0ااااااااااااااا ( .)1331دیوان حسانالعجم افرلالدّین خاقانی شروانی ،محمد عباسی و حسین نخعی ،تهران :امیرکبیر.
 -9ااااااااااااااا ( .)1312دیوان خاقانی شروانی از روی نسخههای معتبر ،تهران :ارسطو.
 -13ااااااااااااا ( .)1331دیوان خاقانی شروانی مطابق نسخه خطی  713هجاری از مجموعاه شخصای ،مصاحح ،جهاانگیر منصاور،
تهران :نگاه.
 -11ااااااااااااااا ( .)1313دیوان خاقانی ،تهران :شهرام.
 -12ااااااااااااااا ( .)1377دیوان ،تهران :گلمر.
 -13ذوالفقاری ،محسن ( .)1301تحلیل انتقادی بر موسیقی شعر خاقانی ،مجلّه علوم اجتمااعی و انساانی دانشاگاه شایراز ،دوره هفادهم،
شماره دوم ،شماره پیاپی ،30صص110 :ا139.
 -10ماهیار ،عباس ( .)1300عروض فارسی ،چ  ،11تهران :قطره.

